Đ iều 2. H iệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14
Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- V ăn phòng TW và các Ban cùa Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chù tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBN D tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- C ác đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (P xnk).
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DANH MỤC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI
MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 125/2013/TT-BTC
ngày 30/8/2013 của Bộ Tài chính)
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Mô tả hàng hoá

Thuê suât
(%)

Carbonat; peroxocarbonat (percarbonat); amoni
carbonat thương phẩm có chửa amonỉum carbamate.
- Natri hydrogencarbonat (natri bicarbonaí)

5

Axit carboxylic đơn chức mạch hở chưa bão hoà, axit
carboxylic đơn chức mạch vòng, các anhydrit,
halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn
xuất halogen hoá, suỉphonat hoá, nitro hoá hoặc nitroso
hoá của chúng.
- - Axit benzoic, muối và este của nó
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Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung
dịch cồn) vói thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều
các chất thơm này, dừng làm nguyên liệu thô trong
công nghiệp; các chế phẩm khác làm từ các chất thom,
dùng cho sản xuất đồ uống.
- - Loai khác
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Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc
lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành
công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có
liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn
hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc
ghi ở nơi khác.
- - Các chế phẩm hóa chất khác, dùng trong chế biến
thực phẩm
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